ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اطﺑﺎق ﻛرﺗون

2017

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
أوﻻ  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف اﻟﻣﺷروع
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
 .1ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
 .2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ
 .3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
 .4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
 .5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
 .6وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
 .7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 .8اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل
 .9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 .10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
 .11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﺳﺎدﺳﺎ:اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع

Page 3 of 8

ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﻊ أطﺑﺎق ﻛرﺗون
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
أطﺑﺎق ﻛرﺗون
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
7
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
32,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
8,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
41,000
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ أطﺑﺎق اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﺣﻠوﯾﺎت واﻟﻣطﺎﻋم ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
وھﻲ أطﺑﺎق ﻛرﺗون اﻣﺎ ﺳﺎدة أو ﻣﻛﺳوة ﻣن اﺣدى اﻟﺟﮭﺎت ﺑطﺑﻘﺔ ﻣن ورق اﻟﻛراﻓت اﻷﺑﯾض أو رﻗﺎﺋق
اﻷﻟﻣﻧﯾوم وﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ واﻟﻣرﺑﻌﺔ واﻟداﺋرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺿﺎوﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺗﻌﺗﺑر اطﺑﺎق اﻟﻛرﺗون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأھﻣﮭﺎ ﻣﺣﻼت ﺑﯾﻊ اﻟﺣﻠوﯾﺎت
واﻟﻣطﺎﻋم ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺎ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻطﺑﺎق وﺗﻔﺿﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧواع اﻻﺧرى ﻣن
اﻻطﺑﺎق اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﻠﯾن ) اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗر( ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة اھﻣﮭﺎ ﻗدرة ﺗﻠك اﻻطﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أطﻌﻣﺔ
ﺑدرﺟﺎت ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوق ) (70درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان اﻻطﺑﺎق اﻟﻛرﺗوﻧﯾﺔ اﻓﺿل ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ
اﻟﺻﺣﯾﺔ  .ﯾ ﺿﺎف اﻟﻰ ذﻟك ان اطﺑﺎق اﻟﻛرﺗون ﺗﺗﺣﻣل وزﻧﺎ اﻛﺑر ﻣن اﻷطﺑﺎق اﻷﺧرى ﻧظرا ﻟﺳﻣﺎﻛﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
وﺛﻘل وزﻧﮭﺎ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ھذا اﻟﻣﺷروع ﯾﮭدف اﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق ﻓﻛرة اﺳﺗﺧدام اﻟﻛرﺗون ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ ﻛﺛﯾرة ﻣن
ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ وﯾﺣﻘق اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود.
ھذا وﯾﺷﻛل اﻟﻣﺷروع ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،وﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﻋدد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل،
واﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﺟﯾد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع اﻷطﺑﺎق اﻟﻛرﺗوﻧﯾﺔ
اﻟﺣﻠوﯾﺎت وﻣﺣﻼت واﻟﻣﻌﺟﻧﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص،
 3ﻣﻠم ﻟﻸطﺑﺎق اﻟﻛﺑﯾرة .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .
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1

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻛرﺗون ﺑﺳﻣﺎﻛﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺑدا ﻣن
) (1ﻣﻠم وﻟﻐﺎﯾﺔ ) (3ﻣﻠم وﺗﻘطﯾﻌﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘص و اﻟﻣﻛﺑس اﻟﻣﻌدة ﻟﮭذا ﺛم ﻗص
 /ﺗﻘرﯾن زواﯾﺎ اﻷطﺑﺎق .ﯾﻠﻲ ذﻟك اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺑس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻟب اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷطﺑﺎق.

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:
ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺗواﺟد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛ
ﺗﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ھﻧﺎك وﺗﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ھذا وﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ
200
ﻟﻺدارة واﻟﻌﻣﺎل.

) (3ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع

ﺑ

و ﯾﺣﺗﺎج

200

اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺷطﯾﺑﺎت ﻣن ﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ و ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
اﻟﺑﻧد
ﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ/دﯾﻧﺎر
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1500
1500

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  20,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
اﻷﺟﮭزة
ﻣﻘص CUTTER
ﻣﻛﺑس ﻗص
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻘرﯾن زواﯾﺎ
ﻣﻛﺑس ﺗﺷﻛﯾل ﺣراري
ﻗواﻟب ﻣﻧوﻋﺔ
ﻋدد وأدوات

ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
5000
5000
1500
2500
500
1000
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
1
1
1
1
10
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
5,000
5,000
1,500
2,500
5,000
1000
20,000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﺧﻼﻓﮫ.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑك أب ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  10,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  32,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1,500
20,000
1,000
10,000
32,500

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 7ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
4
2
7

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع/اﻻدارة
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
ﺳﺎﺋق وﻣوزع
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ ﻛرﺗون اﻟﻛراﻓت اﻷﺑﯾض و اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﻐطﻰ ﺑرﻗﺎﺋق اﻻﻟﻣﻧﯾوم واﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﺷراؤھﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟطن ﻣﺎ ﺑﯾن  250دﯾﻧﺎر إﻟﻰ  300دﯾﻧﺎر.
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) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  500دﯾﻧﺎر.

) (11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل
ﺣواﻟﻲ  %25ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  8,000دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﻔﺎﻗد واﻟزواﺋد ﯾﺗم طرﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ .

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف

اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1,500
20,000
1,000
10,000
32,500
500
8,000
41,000

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:

ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ

وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
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